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O comitê: 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da Organização das 

Nações Unidas cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e da segurança 

internacional. É o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões 

obrigatórias para todos os 193 Estados-membros da ONU, podendo inclusive 

autorizar intervenção militar para garantir a execução de suas resoluções. O 

Conselho é conhecido também por autorizar o desdobramento de operações de 

manutenção da paz e missões políticas especiais. 

O Conselho é originalmente composto por 15 membros, sendo 5 membros 

permanentes com poder de veto: os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a 

Rússia (Estado sucessor da União Soviética) e a República Popular da China. Os 

demais dez membros são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de dois 

anos. 

 

A problemática: 

De fato, afirma-se que a problemática do comitê se fundamenta principalmente na 

divergência do conceito de soberania estatal com o estabelecido na 

Responsabilidade de Proteger. Alguns Estados afirmam que a sua soberania é um 

direito inalienável, e usam isso como justificativa para violar os Direitos Humanos 

de seus cidadãos, outros afirmam que soberania é um privilégio, e que a soberania 

de fato reside no indivíduo, afirmando que os Estados devem fazer de tudo para 

salvaguardar a vida deste; o que gera um persistente debate que clama por uma 

solução. Ademais, a persistência de crimes contra a humanidade ilustra a falha do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Responsabilidade de Proteger. 

1. Histórico e crises humanitárias atuais 

1.1 Genocídio em Ruanda 



O genocídio de Ruanda, também conhecido como genocídio tutsi, foi um massacre 

em massa de pessoas dos grupos étnicos tutsi, twa e de hutus em Ruanda, que 

ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994 durante a Guerra Civil de Ruanda. 

De fato, apesar de historiadores afirmarem que o genocídio estava sendo planejado 

há pelo menos um ano, o assassinato do presidente ruandês Juvénal Habyarimana 

em 6 de abril de 1994 criou um vácuo de poder e encerrou os acordos de paz. Os 

genocídios começaram no dia seguinte quando soldados, policiais e milícias 

executaram líderes políticos e militares tutsis e hutu. 

1.2 Conflito Rohingya 

O conflito Rohingya refere-se aos violentos confrontos no norte do estado de 

Rakhine, em Mianmar. O conflito tem sido caracterizado pela violência entre as 

comunidades budistas arracanesas e o povo muçulmano rohingya, ataques a civis 

rohingya pelas forças de segurança de Mianmar. Muitos Estados acusam Mianmar 

de estar efetivando uma limpeza étnica com o povo rohingya. 

1.3 Crise na Venezuela 

Desde meados de 2013, a Venezuela arrasta-se em uma crise que piora a cada dia. 

Atualmente, o país encontra-se em uma encruzilhada, enfrentando uma crise 

política em razão da disputa entre Nicolás Maduro (e seu partido — Partido 

Socialista Unido da Venezuela) e a oposição venezuelana, que denuncia os abusos 

de poder cometidos pelo presidente. Além disso, existem a crise econômica, a crise 

humanitária e ainda o risco de uma intervenção liderada pelos Estados Unidos. 

Ademais, a situação hodierna dos venezuelanos tem resultado em um grande fluxo 

de imigrantes, que não afeta apenas a Venezuela, mas toda a América do Sul. 

1.4 Guerra da Síria 

As seguintes informações foram retiradas do site “toda matéria”: A Guerra na Síria 

foi iniciada quando um grupo de cidadãos se indignou com as denúncias de 

corrupção reveladas pelo WikiLeaks. Em março de 2011 são realizados protestos 



ao sul de Derra em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão 

de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma 

escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que 

abrissem fogo contra os manifestantes causando várias mortes. A população 

revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. 

A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos 

contra o governo que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Em alguns casos, 

como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Entretanto, o presidente 

sírio respondeu com violência e usou o Exército para se reprimir os manifestantes. 

Por sua vez, a oposição começa a se armar e lutar contra as forças de segurança. 

Brigadas formadas por rebeldes começam a controlar cidades, o campo e as vilas, 

apoiados por países ocidentais como Estados Unidos, França, Canadá, etc. Com 

isso, os dois lados do conflito começam a impor o bloqueio de alimentos aos civis. 

Também é interrompido ou limitado o acesso à água. Por diversas vezes, as forças 

humanitárias são impedidas de entrar na zona de conflito. Além disso, o Estado 

Islâmico aproveita a fragilidade do país e se lança para conquistar cidades 

importantes em território sírio. 

Sobreviventes relatam que são impostos duros castigos para quem não aceita suas 

regras. Entre eles estão: espancamentos, estupros coletivos, execuções públicas e 

mutilações. 

De fato, a guerra da Síria persiste até os dias atuais, sendo Alepo considerado o 

seu epicentro por muitas Nações e organizações, e não possui perspectiva de 

melhora, portanto, urge a pergunta, sendo esta uma crise humanitária, a 

comunidade internacional tem o direito ou dever de intervir? 

1.5 Israel x Palestina e conflitos na faixa de gaza 

Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é o 

que envolve judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e Palestina. 

Ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania, embora atualmente 



esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, guerras 

são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma 

paz duradoura encontra-se cada vez mais distante. 

Com isso, muitas vidas inocentes são tiradas, muitas vezes, os cidadãos da região 

não tem a opção de não envolvimento no conflito, portanto, muitos internacionalistas 

classificam o conflito como uma crise humanitária. 

Por mais que o comitê não foque unicamente neste conflito, seguem links úteis para 

o entendimento aprofundado deste: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-conflito-entre-israel-palestina.htm 

https://www.todamateria.com.br/conflito-israel-palestina/ 

1.6 Governos ditatoriais 

Hodiernamente, ainda existem muitos governos classificados como ditatoriais, estes 

que seguem violando os Direitos Humanos de seu povo, promovendo genocídios, 

limpeza étnica e violações no geral, indo intrinsecamente de encontro a 

Responsabilidade de Proteger e afirmando-se como um Estado soberano 

inalienável que possui direito, deixando as outras nações a mercê de violência e 

violações, não podendo realizar intervenções ou sanções pelo fato destas serem 

burocratizadas e dificilmente aprovadas. 

2. Soberania 

A soberania é um conceito amplo, normalmente entendido como o direito dos 

estados de controlar seus próprios territórios sem interferência de atores externos. 

De acordo com Jean Bodin, soberania refere-se à entidade que não conhece 

superior na ordem externa nem igual na ordem interna. Nas estritas palavras do 

renascentista francês, "a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-

Nação". Todavia, cada vez mais a Responsabilidade de Proteger tem avançado 

como uma norma internacional, juntamente com o conceito de que a soberania é 

um privilégio do Estado, e não um direito intrínseco a este. A Responsabilidade de 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-conflito-entre-israel-palestina.htm
https://www.todamateria.com.br/conflito-israel-palestina/


Proteger afirma que o Estado tem dever primordial de proteger e salvaguardar a 

vida e os Direitos Humanos de sua população, prevenindo crimes contra a 

humanidade como limpezas étnicas, genocídios e crimes resultantes de governos 

ditatoriais. De fato, a Responsabilidade de Proteger acaba por relativizar a 

soberania e ponderar a validação das intervenções militares internacionais, o que 

gera um debate divergente entre as Nações no cenário hodierno. 

3. Intervenções Humanitárias e o uso da força 

3.1. A legalidade 

Assim como no caso da intervenção em geral, não há definição consensual de 

intervenção humanitária. Contudo, a expressão é comumente usada para descrever 

o uso da força para proteger vidas humanas. Em se tratando de uma ação 

coercitiva, as intervenções humanitárias, assim como as intervenções em geral, 

como visto, podem abranger vários tipos de ação variando de sanções econômicas 

até intervenções militares, e podem ser realizadas por um único Estado, por um 

grupo de Estados, uma organização internacional que não a ONU ou pela ONU. Do 

ponto de vista do exercício da ação, as intervenções mais controversas são as 

militares, já que o uso da força é limitado pela Carta da ONU e essa não prevê 

autorização do uso da força para propósitos humanitários, o que faz com que haja 

dúvidas sobre a legalidade das intervenções humanitárias. 

3.2 A legitimidade 

Da mesma feita que o uso da força impõe questões legais ao sistema internacional, 

ele traz consigo questões relativas à legitimidade de ações de intervenção e do 

próprio sistema legal internacional. A questão da legitimidade da intervenção 

humanitária abrange tanto o tema da coerência interna do sistema internacional 

quanto o da legitimidade externa dele; e necessita ser solucionada não apenas para 

permitir ou coibir o uso da força para propósitos humanitários, mas também para 

evitar um enfraquecimento do sistema internacional como um todo. 

  



 

Abordagens atuais a serem consideradas: 

1. A Responsabilidade de Proteger 

Devido aos problemas de legalidade e legitimidade das intervenções humanitárias, 

uma doutrina legal clara sobre o assunto tornou-se necessária. Com isso, discutiu-

se o estabelecimento de uma norma internacional definitiva, a da Responsabilidade 

de Proteger. 

O conceito de Responsabilidade de Proteger foi cunhado, pela primeira vez, no 

Relatório do ICISS (International Comission on Intervention State Sovereignty), 

intitulado “Responsibility to Protect”, publicado em 2001. A ICISS (daqui em diante 

denominada Comissão) foi criada pelo governo canadense como resposta ao apelo 

lançado por Kofi Anan, à Assembleia-Geral do Milênio, em 2000, sobre como 

deveria a comunidade internacional reagir a graves e sistemáticas violações de 

direitos humanos, como no caso de Ruanda (ICISS, 2001b). Durante a cerimônia 

de lançamento da Comissão, seu mentor, o então Ministro das Relações Exteriores 

do Canadá, Lloyd Axworthy, afirmou que o mandato desta constituir-se-ia em 

promover um amplo debate sobre a questão e fomentar um consenso político global 

sobre como proceder de maneira ativa dentro do sistema internacional, 

especialmente através da ONU. 

Partindo de sua concepção de soberania, a ICISS começa assim a construir o 

conceito de Responsabilidade de Proteger, fundamentados em dois blocos: 

primeiramente, os princípios inerentes ao conceito de soberania; em segundo lugar, 

o impacto dos princípios emergentes de direitos humanos e segurança humana, e 

as mudanças ocorridas nas práticas estatais e intergovernamentais (ICISS, 2001). 

A Comissão faz assim uma análise do significado do princípio da não intervenção 

no ambiente internacional atual, colocando em evidência o papel que a comunidade 

internacional, representada pela ONU, representa na difusão e garantia dos direitos 

humanos. Nesse sentido, a soberania passaria, no mundo moderno, por uma 



transformação, na qual assumiria um caráter de responsabilidade para e do Estado. 

A “responsabilidade de proteger” proposta pela ICISS objetiva estabelecer diretrizes 

para o uso da força para proteger vidas humanas e direitos humanos por meio 

principalmente da promoção de duas alterações na retórica das intervenções 

humanitárias. A primeira e mais importante alteração é a do conceito de soberania 

como um direito absoluto para soberania como responsabilidade. Essa mudança 

baseia-se no conceito de soberania do indivíduo em vez de apenas soberania 

estatal e coloca o seu foco nos limites do exercício da soberania. Quanto aos 

princípios emergentes, cabe mencionar que o Relatório argumenta que a proteção 

e garantia dos direitos humanos dentro do Estado é responsabilidade deste, ante 

os acordos internacionais nos quais dos quais se fez signatário, como a Carta da 

ONU. Nesse viés, somente subsidiariamente deveria a comunidade internacional 

ser responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos (ICISS, 2001). 

Assim sendo, ao adotar novo prisma sobre a soberania, modificando o debate 

soberania/intervenção, a Responsabilidade de Proteger surgiria como resposta à 

questão da intervenção humanitária. Assim sendo, o arcabouço teórico da 

Responsabilidade de Proteger é construído a partir dos seguintes princípios 

fundamentais. Inicialmente, o conceito opera a partir de dois princípios básicos: o 

primeiro, de que a soberania implica responsabilidade, e a responsabilidade 

primária pela proteção de um povo reside no seu próprio Estado; o segundo, de que 

quando essa população sofre um grave dano, resultante de guerras internas, 

insurgências, repressão ou falência do Estado, e o Estado em questão é negligente 

com tais situações, ou não tem capacidade de detê-las ou evitá-las, o princípio da 

não intervenção rende-se à responsabilidade da comunidade internacional de 

proteger aquela população. Esses princípios têm por fundamento tanto as 

obrigações inerentes ao conceito de soberania, quanto a responsabilidade do 

CSNU, com base no Artigo 24 da Carta das Nações Unidas, de manter a paz e 

segurança internacionais, como também obrigações legais específicas assumidas 

em tratados, convenções e declarações que tratam de direitos humanos e proteção 

do indivíduo - bem como aquelas advindas do Direito Internacional Humanitário e 

também aquelas contidas no próprio direito interno dos Estados -, e ainda da prática 



costumeira dos Estados, organizações regionais e do próprio CSNU. Para 

instrumentalizar a concretização desses princípios, a Responsabilidade de Proteger 

utilizar-se-ia de seus três elementos supracitados, quais sejam, a responsabilidade 

de prevenir, a responsabilidade de reagir, e a responsabilidade de reconstruir. 

(ICISS, 2001). Portanto, considerando o molde teórico com o qual o Relatório 

formalizou o conceito, podemos propor uma definição da Responsabilidade de 

Proteger como aquela responsabilidade que reside primariamente no Estado, e que 

advém de sua própria condição soberana, de zelar pela proteção de sua população 

contra graves violações à sua própria existência, tais como o genocídio, 

responsabilidade essa que, em caso de falha, negligência, ou impotência do Estado 

para lidar com essas situações de extremo risco a uma população, é transmitida à 

comunidade internacional, que, assumindo então a função primária do Estado, 

também herda a responsabilidade deste em proteger seus cidadãos. 

Tendo estabelecido as principais alterações retóricas da nova doutrina, a ICISS 

passa a detalhar cada uma das responsabilidades propostas. 

 

1.1 A responsabilidade de prevenir e critérios da Responsabilidade de 

Proteger 

A responsabilidade de prevenir destaca a importância de mecanismos de avisos 

prévios (early warnings) e análise; dos esforços de prevenção focados nas causas 

das crises; e esforços em prevenção direta envolvendo qualquer meio disponível de 

solução pacífica de disputas. A responsabilidade de reagir é a que mais se 

aproxima da ideia clássica de intervenção humanitária, uma vez que entra em ação 

quando todas as medidas preventivas falharam e há a necessidade de reagir a uma 

situação. Ela envolve desde o estabelecimento de sanções sem envolver o uso de 

força armada até intervenções militares em casos extremos. No caso de uma 

intervenção militar, a ICISS estabelece um novo rol de critérios que abrange 1 

princípio basilar, 4 princípios precaucionários, 1 princípio relacionado a autoridade 

adequada para intervir e 10 princípios operacionais. O critério basilar é a justa causa 



para a ação. Tal critério relaciona-se ao vínculo entre direito e moral e a avaliação 

da guerra com base em seus motivos – a doutrina do jus ad bellum - tentando limitar 

as possibilidades de recurso à força ao determinar a justiça dos motivos invocados 

para justificar tal uso. Os 4 princípios precaucionários são: (1) intenção correta; (2) 

último recurso; (3) medidas proporcionais e (4) prognóstico razoável. O princípio da 

intenção correta se relaciona à ideia de justa causa e à legitimidade da intervenção, 

baseando-se na prática do sistema internacional de distinguir entre ações 

conduzidas altruisticamente ou com motivos escusos. 

Ao tratar da autoridade adequada para intervir, a ICISS declara que, em face da 

mencionada responsabilidade da ONU pela manutenção da paz e segurança 

internacionais, e da responsabilidade primária do Conselho de Segurança dentro da 

organização para tratar desses temas, a autoridade adequada para autorizar 

intervenções segue sendo o Conselho de Segurança e que a ideia da 

“responsabilidade de proteger” é aprimorar a atuação do Conselho de Segurança e 

não substituí-lo como fonte de autoridade de intervenções. 

1.2 A responsabilidade de reagir 

Ao tratar da responsabilidade de reagir, a ICISS estabelece os princípios 

operacionais que devem balizar as ações, que são: (1) objetivos claros; (2) 

mandatos objetivos e não ambíguos; (3) recursos condizentes com os objetivos e 

os mandatos; (4) abordagem militar comum; (5) unidade de comando; (6) limitação 

e gradação no uso da força; (7) regras de engajamento; (8) respeito ao Direito 

Internacional Humanitário; (9) aceitação da ideia de que a proteção das forças 

armadas não pode ser o objetivo principal e (10) coordenação máxima com 

organizações humanitárias. 

1.3 A responsabilidade de reconstruir 

A responsabilidade de reconstruir é a última responsabilidade abrangida pela 

“responsabilidade de proteger” e envolve obrigações de construção da paz; 

esforços de justiça e reconciliação; e desenvolvimento. A fim de atingir esses 



objetivos, o estabelecimento de uma administração de território sob a supervisão da 

ONU pode ser necessário, como nos casos de Kosovo e do Timor Leste. 

2. Convenções de Genebra 

As Convenções de Genebra são uma série de tratados formulados em Genebra, na 

Suíça, definindo as normas para as leis internacionais relativas ao Direito 

Humanitário Internacional. Esses tratados definem os direitos e os deveres de 

pessoas, combatentes ou não, em tempo de guerra. Tais tratados são inéditos, 

consistindo na base dos direitos humanitários internacionais. Os tratados foram 

elaborados durante quatro Convenções de Genebra que aconteceram de 1864 a 

1949. 

Ademais, as convenções também abordam as questões referentes aos prisioneiros 

de guerra e definem regras e normas para o Direito Humanitário Internacional, 

sendo um importante marco nas Relações Internacionais. 

  

Conclusão: 

A natureza dos estados e da soberania mudou desde a fundação das Nações 

Unidas. Passou a incluir aspectos mais inspirados moralmente, como a 

responsabilidade de proteger, com um maior foco nos direitos humanos e na 

responsabilidade dos Estados a esse respeito. A comunidade internacional está 

começando a dar maior autoridade à proteção de indivíduos em nome de soberania 

dos estados. Todavia, até o momento, isso é mais uma exceção do que uma regra, 

em grande parte devido à falta de unidade no CSNU. No entanto, ainda existem 

casos em que a intervenção ocorre com ou sem a autorização do CSNU. A 

comunidade internacional, liderada pelos países da Europa e do Norte Americanos, 

começa a ditar intervenções sobre imperativos morais, e não sobre lei internacional. 

Desde que a responsabilidade de proteger não seja vinculativa para todos os 



Estados membros, é provável que haja problemas com intervenções e suas 

justificativas. 

Portanto, precisa-se estabelecer um consenso no que tange ao conceito de 

soberania, a validação de intervenções humanitárias e qual a forma correta de 

prevenir genocídios, crimes de guerra, limpezas étnicas, governos ditatoriais e 

crimes contra a humanidade. Dessa forma, tornando o CSNU mais efetivo, 

salvaguardando a vida dos cidadãos e efetivando o conceito da Responsabilidade 

de proteger. 

  

O que se espera do comitê: 

Espera-se que o comitê responda, mas não se limite, às seguintes perguntas: 

Como abordar os crimes contra a humanidade? 

Qual a definição de soberania? 

A soberania é um direito ou privilégio? 

Quando uma intervenção humanitária se torna válida? 

Como tornar a Responsabilidade de Proteger uma norma internacional definitiva? 

Como realizar intervenções humanitárias? 

Qual a diferença de uma intervenção humanitária para uma intervenção militar? 

Como evitar que genocídios, ditaduras e limpezas étnicas sejam realizados sob um 

pretexto de soberania inalienável? 

Como estabelecer um diálogo frutífero e efetivo entre nações mediadores, nações 

acusadas de violar os Direitos Humanos e Nações que acusam outras de violarem 

esses direitos? 



Como estabelecer uma regra de intervenção geral para todas as atuais crises 

humanitárias? 
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